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Özet: Çalışmada 13 yaşlı, erkek Terrier ırkı bir köpekte saptanan malign seminom olgusu makroskobik ve mikroskobik bulgu-
larına göre tanımlandı. Makroskobik olarak; sol testis 7x5x3.2 cm boyutlarında ve 30 gr ağırlığında, sağ testis ise 2.5x1.5x1 cm 
boyutlarında ve 5 gr ağırlığındaydı. Her iki testiste elastiki kıvamda ve kesit yüzleri gri-beyaz renkli olup, yer yer nekroz ve kanama 
alanları içermekteydi. Mikroskobik incelemede; sağ ve sol testis dokusu içerisinde diffuz dağılımlı, farklı büyüklüklerde, polihedral 
şekilli, veziküler çekirdekli, hafif bazofilik sitoplazmalı anaplastik hücreler ile az sayıda çok çekirdekli dev hücreleri ve mitotik 
figürler gözlendi. Bazı alanlarda bu hücrelerle beraber nekroz, kanama alanları ve fokal lenfosit infiltrasyonu fark edildi. 

Anahtar sözcükler: Köpek, malign seminom 

Malignant seminoma in a dog 

Summary: In the case, malignant seminoma was described with macroscopical and microscopical findings in a 13 year-old, 
male Terrier dog. Macroscopically; left testicle was measured as 7x5x3.2 cm and weighted as 30 g, while right testicle was measured 
as 2.5x1.5x1 cm and weighted as 5 g. Both testicles were elastic in consistency and had a gray-white appearance with also necrosis 
and hemorrhage on cut surfaces. In microscopic examination; in right and left testicle tissue vesicular nucleated, different sized, 
polyhedral shaped, pale basophilic cytoplasmated, diffusely spread anaplastic cells with a few multinucleate giant cells and mitotic 
figures were observed. Also necrosis, hemorrhage and focal lymphocyt infiltrations were accompanying anaplastic cells. 
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Seminomlara köpek testislerinde sık rastlanır ve tes-

tis tümörlerinin %33’ünü oluşturur (1,6). Bu tümöre 
ayrıca aygır (9), koç, teke ve boğalar ile diğer türlerde de 
az oranda rastlanır (4). Kriptorşidizm seminom oluşu-
munda predispoze bir faktördür. Sıklıkla yaşlı hayvanlar-
da ve Boxer ırkı köpeklerde dikkati çeker. Seminomlar 
çoğunlukla hormon üretmez ve benigndir (6). Çalışmada, 
benign forma göre köpeklerde nadiren görülen malign 
seminomun makroskobik ve mikroskobik bulgularının 
tanımlanması amaçlandı. 

Çalışmanın materyalini, Ankara Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na incelenmek 
üzere gönderilen 13 yaşlı, erkek Terrier ırkı bir köpeğe 
ait sağ ve sol testis oluşturdu. Doku örnekleri %10’luk 
tamponlu formaldehitte tespit edildi. Rutin yöntemlere 
göre alkol, ksilol serilerinden geçirildikten sonra parafin-
de bloklandı; 5 mikron kalınlığında kesilerek 
Hematoksilen-Eozin ile boyandı. 

Makroskobik olarak sol testis 7x5x3.2 cm boyutla-
rında ve 30 gr ağırlığında, sağ testis ise 2.5x1.5x1 cm 
boyutlarında ve 5 gr ağırlığındaydı. Her iki testis de 
elastiki kıvamda ve kesit yüzleri gri-beyaz renkli olup, 
yer yer nekroz ve kanama alanları içermekteydi. 

Mikroskobik incelemede; sağ ve sol testis dokusu 
içerisinde diffuz dağılımlı, farklı büyüklüklerde, 
polihedral şekilli, veziküler çekirdekli, hafif bazofilik 
sitoplazmalı anaplastik hücreler ile az sayıda çok çekir-
dekli dev hücreleri ve mitotik figürler gözlendi (Şekil 1, 
2). Bazı alanlarda bu hücrelerle beraber nekroz, kanama 
alanları ve fokal lenfosit infiltrasyonu fark edildi. 

Bu tümörlerin çoğunlukla unilateral yerleştiğinden 
ve genellikle sağ testiste görüldüğünden söz edilmiştir 
(7). Genellikle benign olduğundan bahsedilen tümöre 
ilgili ülkemizin çeşitli bölgelerinde incelenen tümörler 
arasında malign formuna rastlanmamıştır (2,5,10). Olgu-
da her iki testiste de yerleşim gösteren seminomun 
malign formuna rastlandı. Yaşlı hayvanlarda ve 
kriptorşid testisler ile Boxer ırkı köpeklerde daha sık 
görüldüğü bildirilen tümör (6), olguda da 13 yaşlı ancak 
Terrier ırkı bir köpekte görüldü. Hayvanın verilen 
anamnezinde kriptorşidizme ilgili herhangi bir bilgi ve-
rilmedi. Değişik büyüklüklerde olan seminomlar görül-
düğü testisin büyümesine neden olurlar. Malign formda 
testisin tamamında büyüme, kanama ve nekroz karakte-
ristiktir. Tümörün kıvamı yumuşaktan serte değişir. Kesit 
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yüzleri homojen parlak, gri-beyaz renklidir (6). Literatüre 
benzer şekilde her iki testisi de tutan, ancak sol testisin 
daha fazla büyümesine neden olan tümör, elastiki kıvam-
da, kesit yüzü gri-beyaz renkte ve yer yer nekroz ile 
kanama alanları içermekteydi. Mikroskobik olarak 
seminomların intratubüler ve diffuz formları vardır. Tü-
mörün ilk gelişimi intratubülerdir ve kısa sürede 
tubuluslar yırtılır ve birbirleriyle birleşir. Çok az stroma 
ile sıkıca paketlenmiş hücreler geniş kordonlar yaparak 

gelişmesine devam eder. Tümör hücreleri büyük, 
polihedral şekilli, veziküler çekirdekli ve az bazofilik ya 
da amfofilik sitoplazmalıdır. Birçok olguda çok çekirdek-
li dev hücreleri görülebilir (3). Lenfositlerin fokal ya da 
diffuz infiltrasyonu görülür ve tanıda önemli bir özelliktir 
(1, 8). Mitotik figürlere az rastlanır. Çok malign olan 
seminom formu ender olarak görülür ve tüm testiste 
yoğun neoplastik hücre infiltras-yonu vardır (3). Olguda-
ki tümörün histolojik görünümü literatürle uyumluydu. 
Sonuç olarak tümöre benign formuna göre nadiren rast-
lanan malign seminom tanısı kondu. 
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